Raamset Handschoen
Je bent in het bezit van een “Raamset Handschoen” bestaande uit een groene
reinigingshandschoen, profidoek groen (badstof) en de droogdoek groen (wafelstructuur)
Kortom de juiste basis om je ramen te reinigen.
De uitstekende kwaliteit van de JEMAKO producten bewijst zichzelf door een snelle en grondige
reiniging waarbij een minimale inspanning geleverd hoeft te worden. Ook vindt je de kwaliteit terug in
de lange levensduur.
Ik ben ervan overtuigd dat je net zo enthousiast zult worden als alle andere JEMAKO gebruikers.
Hierna vindt je een korte beschrijving hoe en waar deze producten toe te passen zijn.
Belangrijke aanwijzingen:
Alle JEMAKO producten: - zijn tot 60 graden wasbaar in de machine,
- wassen zonder wasverzachter (ook geen fijnwasmiddel gebruiken!),
- de droogdoek in de waszak wassen, dit om aanhechten van ander was goed te voorkomen*,
- nooit strijken; hierdoor neemt de werking van de vezel af,
Zo maakt gebruik je ze voor de ramen:
De ramen met de natte handschoen reinigen, met de profidoek voordrogen, nadrogen met de
Droogdoek zorgt vervolgens voor een streeploze glans.
Reinigingshandschoen groen:
De groene vezel is vochtig tot nat te gebruiken voor het reinigen van alle afwasbare en
sterk vervuilde oppervlakken van o.a. de gehele keuken, tegels, keukenkasten,
aanrechtblad, fornuis en alle andere oppervlakken. Door zijn hoge pool haalt hij bij iedere
keuken reiniging met gemak al het vuil en vet van uw tegels, voegen, fornuis,
keukendeuren, spoelbak in combinatie met de Powerreiniger. Maar ook uw RVS wordt
weer glanzend schoon samen met de Citroensteen.
Profi- en Droogdoek groen:
De profidoek (badstof structuur) volgt na de groene handschoen. Nat maken met warm
water goed uitwringen. Haalt resterend vuil weg wat de handschoen los heeft gemaakt.
De droogdoek (wafelstructuur) gebruiken voor het drogen van het gereinigde oppervlak.
Het wordt streeploos en glanzend.
Eventuele restvochtigheid droogt vanzelf streeploos op.
Eénmaal over het oppervlak met de droogdoek is voldoende!!!!
Deze set is ook te gebruiken voor ramen, glazen oppervlakken zoals tafels en spiegels.
Ook voor het reinigen van deuren en keukenkastjes zijn de doeken uitermate geschikt.
De droogdoek kan ook zeer goed gebruikt worden voor het drogen van servies en bestek.
Maar ook het reinigen van RVS met een glanzend resultaat in combinatie
met de citroensteen.
Voor vragen bel mij gerust!
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